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วันนี้ (
15 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลด
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพัก
เอกชน พ.ศ. ....
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รวม 7 ฉบับ
เศรษฐกิจ- สังคม

6. เรื่อง

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
7. เรื่อง
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งและการขอยุบเลิกทุนหมุนเวียนของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
8. เรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนสานักนายกรัฐมนตรี
ต่างประเทศ
9. เรื่อง

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติและสานักงานปราบปราม
ยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จาเป็น (
Memorandum of
Understanding between the Royal Thai Police and the Philippine
Drug Enforcement Agency on Cooperation in Combating Illicit
Trafficking in Narcotic Drugs, and Controlled Precursor and Essential
Chemicals)
10. เรื่อง
ท่าทีไทยสาหรับการประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic
Relationship (STEER) ครั้งที่ 5
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11. เรื่อง
การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
12. เรื่อง การจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า
13. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
14. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc)
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560
แต่งตั้ง
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์)
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจ
เต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สานักงานศาลยุติธรรมและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดเพิ่มเติมนิยาม “ค่าตอบแทน ” ในมาตรา 5 หมายถึงเงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็น
ค่าตอบแทนการทางาน นอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางาน ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
2. กาหนอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าตอบแทน และ
เงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15
3. กาหนดให้การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและให้นายจ้างใหม่
รับไปทั้งสิทธิหน้าที่
4. กาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง
5. กาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจาเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วัน ทางาน และกาหนดให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันทางาน
6. กาหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ได้ โดยเมื่อรวม
กับการลาเพื่อคลอดบุตรแล้วครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน และกาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงใน
วันลาเพื่อตรวจครรภ์และเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน
7. กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย
8. กาหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมถึงการย้ายไปที่ซึ่งนายจ้างมีสถานประกอบกิจการ
อยู่แล้วด้วย และให้นายจ้างแจ้งกาหนดการย้ายสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดีกาหนด
9. กาหนดให้เวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าให้
แก่ลูกจ้างโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
10. กาหนดให้การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปหากนายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน หรือกรณีนายจ้างนาคดีไปสู่ศาล และได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
แล้ว
11. กาหนดให้การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
12. กาหนดบทบัญญัติกาหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 วรรคสี่ กรณีจ่าย
ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีเลิกจ้างให้กับลูกน้อง มาตรา 23 วรรคสอง กรณีการจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้าง
เมื่อทางานเกินวันละ 8 ชั่วโมง มาตรา 55/1 กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็น
มาตรา 118/1 กรณีเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ
13. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 155/1 โดยกาหนดยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือ
แจ้งเตือนนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและการทางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการ
ดาเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างงานและการทางานได้รวดเร็วขึ้นและ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายกรณีจัดทาหนังสือเตือน
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระรากฤษฎีกา
1. กาหนดให้ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559
2. กาหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตรา
ดังต่อไปนี้
2.1 ร้อยละหกจุดสาม สาหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนาเข้าทุกกรณี
ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
2.2 ร้อยละเก้า สาหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนาเข้าทุกกรณี ซึ่งความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิ
เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนาส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สาหรับผู้รับสัญญา
แบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
3. มอบหมายให้ พน. เร่งรัดดาเนินการออกกฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 โดยเร็วเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สาระสาคัญของกฎกระทรวงและประกาศฯ
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... มีดังนี้
1.1 กาหนดให้ผู้ขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเป็นบริษัทที่มีทุน เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสารวจ ผลิต และจาหน่ายปิโตรเลียม และต้องมีหนังสือรับรองความ
จริงจากสถาบันที่เชื่อถือได้
1.2 กาหนดให้กรณีการขอเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยบริษัทที่ไม่มีความพร้อมเพียง
พอที่จะสารวจ ผลิต และจาหน่ายปิโตรเลียม ต้องมีบริษัทอื่นที่รัฐบาลเชื่อถือรับรองที่จะให้ทุน เครื่องมือ อุปกรณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญ เครื่องจักรจนเพียงพอ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการระหว่าง
บริษัท
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1.3 ในการยื่นขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ผู้ขอต้องเสนอข้อผูกพันในด้าน
ปริมาณเงินและปริมาณงานสาหรับโครงการสารวจหรือผลิตโดยสังเขป โดยกาหนดให้ช่วงสารวจมีระยะเวลาไม่เกิน
6 ปี
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... เป็นการกาหนดแบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
3. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนาส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ
สาหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... เป็นการกาหนดให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ
โดยหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 10 โดยให้หักจากเงินที่ได้จากการขายหรือจาหน่ายผลผลิตรวม
ของปิโตรเลียม และยื่นแบบแสดงรายการนาส่งค่าภาคหลวงพร้อมการนาส่งค่าภาคหลวงเป็นสกุลเงินบาทไทยเป็นราย
เดือนต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พน.
4. ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการ
สารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ เป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมและกาหนดให้คณะกรรมการปิโตรเลียม
แนะนาต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานาพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้าง
บริการมาดาเนินการสารวจหรือผลิตในรูปแบบใดก็ได้ตามกฎหมายปิโตรเลียม
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพัก
เอกชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
3. รับทราบรายงานเหตุผลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจดาเนินการ
ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ภายในระยะเวลา 1 ปีตามที่กฎหมายกาหนด
พม. เสนอว่า
1. เนื่องด้วยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการหอพักมีอานาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
การออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณหอพัก และการให้การสนับสนุนแก่หอพักที่
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งการออกกฎกระทรวงอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ
มาตรา 104 วรรคสอง บัญญัติให้การดาเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับครบ 1 ปีแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ในการนี้ พม. ได้รายงานเหตุผลกรณีที่ไม่อาจเสนอร่างกฎกระทรวงภายในกาหนด
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด โดยแจ้งว่าเนื่องจากอนุบัญญัติมีหลายมาตราจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
โดยคณะอนุกรรมการได้ดาเนินการจัดประชุมพิจารณายกร่างอนุบัญญัติ จานวน 22 มาตราอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลา
ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 รวม 17 ครั้ง และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560 รวม 7 ครั้ง
2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2560 ได้มีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน
พ.ศ. .... เพื่อยกย่องและให้การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนที่ให้บริการแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่าง
การศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัย ความสะดวก และเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง
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สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
2. กาหนดให้หอพักเอกชนที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ ต้องจัดให้มีการบริการและการอานวย
ความสะดวกตามสมควร และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
3. กาหนดให้หอพักเอกชนที่ได้รับประกาศเกียรติคุณแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) หอพักเอกชนเกียรติ
คุณ (2) หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น
4. กาหนดให้หอพักเอกชนที่ได้รับประกาศเกียรติคุณมีสิทธิได้รับโล่สัญลักษณ์ ใบประกาศเกียรติคุณ
ได้รับการประชาสัมพันธ์การประกาศเกียรติคุณ และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการที่หน่วยงานราชการ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการหอพักและผู้พัก รวมถึงได้รับเงินรางวัลหรือวัสดุอุปกรณ์สาหรับหอพัก
5. กาหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพัก
เอกชนที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 7 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รวม 7 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....
3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 4. ร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 5. ร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 6. ร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 7. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 7 ฉบับ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สานักบริหารกลาง
1. กองกลาง
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กองกฎหมาย
3. สานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 3. กองตรวจราชการ
4. สานักตรวจและประเมินผล
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน
6. สานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานอุตสาหกรรม ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
จังหวัด
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2. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
4. สานักกฎหมาย
5. สานักควบคุมวัตถุอันตราย
6. สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
7. สานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
8. สานักเทคโนโลยีน้าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
9. สานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
10. สานักบริหารยุทธศาสตร์
11. -15. สานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1-5
12. กลุ่มตรวจสอบภายใน

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองกฎหมาย
3.-4. กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 และ 2
5. กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
6. กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
7. กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน
8. กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10. กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
11. กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่
อุตสาหกรรม
12. กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
13. กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15. สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน

3. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
1. สานักบริหารกลาง
2.-3. กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1-2
4.-14. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11
15. สานักบริหารยุทธศาสตร์
16. สานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
17. สานักพัฒนาผู้ประกอบการ
18. สานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
19. สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
20. กลุ่มตรวจสอบภายใน

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
3. กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
4. กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
6. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8. กองโลจิสติกส์
9. กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11.-21. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11
22. กลุ่มตรวจสอบภายใน

4. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ดังนี้
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การแบ่งส่วนราชการเดิม
1. สานักบริหารกลาง
2. กองบริหารยุทธศาสตร์
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สานักกฎหมาย
5. -7. สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เขต 1-3
8. สานักบริหารสิ่งแวดล้อม
9. สานักโลจิสติกส์
10. สานักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
11. สานักเหมืองแร่และสัมปทาน
12. สานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองกฎหมาย
3. กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4. กองบริการงานอนุญาต
5. กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
6. กองบริหารสิ่งแวดล้อม
7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8. กองวิศวกรรมบริการ
9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.-12. สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต 1-3
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน

5. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
1. สานักบริหารกลาง
2.-5. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ภาคที่ 1-4
6. สานักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
7. สานักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3. กองอุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง
4.-7. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายภาค
ที่ 1-4
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองกฎหมาย
3. กองกาหนดมาตรฐาน
4. กองควบคุมมาตรฐาน
5.-7. กองตรวจการมาตรฐาน 1-3
8. กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
10. กองบริหารยุทธศาสตร์
11. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองกฎหมาย
3. กองกากับองค์กรด้านการมาตรฐาน
4. กองกาหนดมาตรฐาน
5. กองควบคุมมาตรฐาน
6.-8. กองตรวจการมาตรฐาน 1-3
9. กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
10. กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
11. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
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13. สานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน

13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. สานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
15. กลุ่มตรวจสอบภายใน

7. ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการเดิม
1. สานักบริหารกลาง
2. ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3. สานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
4.-5. สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และ 2
6. สานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. สานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
3.-4. กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และ 2
5. กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
6. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
7. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝุายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ
ทั้งนี้
ให้สศช. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้สาเร็จและใช้
ประโยชน์ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดและรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อบูรณาการ
การดาเนินการในภาพรวมต่อไป
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสตกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การดาเนินการในช่วงระยะที่ 1 ของการดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายคือ การเป็นชาติการค้าและบริการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี
2579 ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กาหนดกรอบการดาเนินการ
เป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะ 1-5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) (2) ระยะ 5-10 ปี : ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
เชื่อมโยงการประกอบธุรกรรมทางการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่
การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) อย่างสมบูรณ์ ขจัดอุปสรรคและอานวยความสะดวกทั้งด้าน
โครงสร้างและระบบ และ (3) ระยะ 20 ปี : มุ่งสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการของประเทศไทย ที่ได้กาหนดไว้
ในทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันได้บนเวทีโลก สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีของตนเอง
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ทั้งนี้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 3 ยุทะศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่ม
มูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้ได้ระดับสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
บริหารจัดการได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า และระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าในกลุ่ม CLMV และจีน ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะเร่งผลิตกาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และระบบ
ติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
7. เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งและการขอยุบเลิกทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) โดยให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารกองทุนหมุนเวียนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องไม่มีความ
ซ้าซ้อนกับมาตรการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ งบประมาณ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
2. เห็นชอบการยุบเลิกกองทุนสาหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ
กระทรวงการคลัง (สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
สาระสาคัญของเรื่อง
1. การจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม เป็นการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามร่าง
พระราชบัญญัติปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย
พัฒนา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระบวนการผลิตปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม และเป็นทุน
สงเคราะห์ให้แก่เกษตรกรดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ามัน เช่น การปลูกปาล์มน้ามันใหม่ที่
เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตราฐานทดแทนต้นเก่าในพื้นที่ดิน การทาประกันภัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ และ
การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน ซึ่ง การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้
เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกร) กลางทาง (ลานเทและโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ) และปลายทาง
(โรงกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์/อุตสาหกรรมสบู่ อาหารสัตว์ และอื่น ๆ )
2. การยุบเลิกกองทุนสาหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นการยุบเลิก
กองทุนซึ่งหมดความจาเป็นแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือการแปรรูปของ
รัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (ตลอดระยะเวลารวม 18 ปี) รวมทั้งปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยในปีงบประมาณ 2558 กองทุนดังกล่าวได้นาเงินสภาพคล่อง ทั้งหมด
จานวน 600.57 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว
8. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การปรับปรุง
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถจัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7” ของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) สานักนายกรัฐมนตรีขึ้นมารับผิดชอบภารกิจการส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและดูแลการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด
ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ
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สาระสาคัญของการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สกท.
สรุปได้ดังนี้
1. สกท. ขอจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 7 ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับผิดชอบดูแลการ
ลงทุนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี มีจุดประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างประเทศ ชักจูงและสร้างเครือข่ายนักลงทุนในพื้นที่ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ
SMEs ในท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะใน 13 กลุ่มกิจการเปูาหมาย และอีก 10 กิจการเปูาหมาย ซึ่งเป็น
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
2. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นั้น หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยงานขอราชการส่วนกลางในภูมิภาคของ สกท. จึงไม่
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่กาหนดว่า “ต้องไม่มีหน่วยงานของกรมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการส่วนกลางในภูมิภาค” เนื่องจาก สกท. มีศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-6 ซึ่งเป็นราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาคอยู่แล้วจึงไม่สามารถจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 เพิ่มขึ้นได้
3. อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาปริมาณงานแล้ว ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 มีปริมาณงานที่
ใกล้เคียงกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นส่วนราชการ
ได้ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัด
ส่วนราชการในภูมิภาค เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่
สอดและรับผิดชอบดูแลการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดยให้จัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 7” ขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวข้างต้น
ต่างประเทศ
9. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติและสานักงานปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์
ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์
จาเป็น (Memorandum of Understanding between the Royal Thai Police and the Philippine
Drug Enforcement Agency on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs,
and Controlled Precursor and Essential Chemicals)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ตช. และสานักงานปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วย
ความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จาเป็น
2. อนุมัติให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว
3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
หากมีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อให้มีกรอบพื้นฐาน
สาหรับความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝุายในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายา
เสพติดและสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จาเป็น โดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย
รูปแบบของความร่วมมือ เป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จาเป็น การประสานการปฏิบัติ การเสริมสร้างความสามารถ และ
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ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
ที่ได้กระทาอยู่แต่อย่างใด
10. เรื่อง ท่าทีไทยสาหรับการประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic Relationship
(STEER) ครั้งที่ 5
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสาหรับการหารือกับสิงคโปร์
และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสาหรับการประชุม Singapore - Thailand
Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5
2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝุายระหว่างไทยกับสิงคโปร์ โดยไม่มี
การจัดทาเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้ พณ. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการ
ประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)
ทั้งนี้ ประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า ที่ทั้งสองฝุายประสงค์จะผลักดันสาหรับการ
ประชุม STEER ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย 1. ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 2. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3. ความร่วมมือด้านการลงทุน 4. ความร่วมมือด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า 5.
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 6. ความร่วมมือด้านการบิน และ 7. ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
11. เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่าง กก. แห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างบันทึกความตกลงดังกล่าวที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดข้องต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กก. ดาเนินการได้
โดยมิต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุตาแหน่ง)
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ทั้งสองฝุายเห็นชอบที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม และ
พัฒนาความร่วมมือด้านกีฬาบนพื้นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งแต่ละฝุายจะสนับสนุนด้านกีฬา
โดยพิจารณาประสบการณ์และผลประโยชน์ที่จะได้รับภายใต้เงินทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงจะร่วมมือตาม
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 1) โปรแกรมแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและเยาวชนและสาหรับฝึกอบรมบุคลากรทางกีฬา รวมถึงอาจ
ส่งเสริมด้านกีฬาระหว่างกันที่มีขอบข่าย เช่น (1) สิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา (2) อุปกรณ์กีฬา (3) ครูฝึกกีฬา (4)
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางกีฬา (5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนเวชศาสตร์การกีฬา 2)
โปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น
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12. เรื่อง การจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า
(Memorandum of Understanding between the Ministry of Industry and Trade of the Socialist
Republic of Viet Nam and the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand on Economic and
Trade Cooperation)
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ฉบับภาษอังกฤษ
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญเพื่อเสริมสร้าความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือทางการค้าในสาขาที่ทั้งสองฝุายมีความสนใจร่วมกัน สรุปได้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝุาย
บนพื้นฐานความสนใจร่วมกัน อานวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในความร่วมมือด้าน
การค้าระหว่างทั้งสองประเทศ และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคีที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝุาย
เป็นสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าในระดับทวิภาคี
2. ขอบเขตความร่วมมือ :
2.1 การอานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
(เช่น ผลไม้ ผัก และสินค้าประมง) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 การส่งเสริมการค้า โดยการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการค้า เช่น งานแสดงสินค้า
การจัดคู่ธุรกิจ เป็นต้น และการหาแนวทางความเป็นไปได้ในการสนับสนุนสินค้าไทยและเวียดนามให้วางขายในร้าน/
ระบบการค้าปลีกในทั้งสองประเทศ
2.3 การพิจารณาใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าเท่าที่จาเป็น โดยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ขององค์การการค้าโลก ทั้งนี้ ทั้งสองฝุายจะให้ข้อมูลแก่อีกฝุายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้มาตรการเยียวยา
ทางการค้า
2.4 ความร่วมมือในกรอบด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับพหุภาคี โดยเสริมสร้าง
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2025 และเน้นย้าความสาคัญของการขยายความร่วมมือทวิภาคีและการสนับสนุนระหว่างกัน เพื่อมุ่งสู่การ
มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในกรอบพหุภาคีและภูมิภาค เช่น WTO RCEP ASEAN GMS ACMECS และ CLMVT
Forum
2.5 สาขาอื่น ๆ ตามที่เห็นพ้องร่วมกันของทั้งสองฝุาย
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13. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสารสนเทศและการ
สื่อสารแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่าง ดศ. แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ( Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Posts,
Telecommunications, Information and Digital Technology between the Ministry of Digital Economy
and Society of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Information and Communications of
the Socialist Republic of Viet Nam) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการ
ได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศในด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล บนพื้นฐานของความ
เท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน
รูปแบบความร่วมมือ (1) การแลกเปลี่ยนผลสาเร็จล่าสุด ความก้าวหน้าและแผนการพัฒนาด้าน
ไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสม่าเสมอ (2) การประชุมและการปรึกษาหารือ (3) การ
แลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญ (4) การประสานการดาเนินโครงการร่วมในด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล (5) การร่วมจัดนิทรรศการ หลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนา (6) รูปแบบความร่วมมืออื่น ๆ ได้แก่ ด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่ตก
ลงร่วมกัน
14. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม ( Joint Press Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ
นายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม ( Joint Press Statement) เรื่อง การเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก ( Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดาเนินการได้โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์สาคัญของการเยือน
ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเวียดนาม เช่น
ทั้งสองฝุายยินดีกับการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย – เวียดนาม
(ปี ค.ศ. 2014 – 2018) ที่เป็นรูปธรรม 2) ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และ
เสถียรภาพ เช่น เพิ่มความร่วมมือในทุกระดับเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาประมงผิดกฎหมายของแต่ละประเทศ 3) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน
ด้านแรงงาน เช่น การอานวยความสะดวกการนาเข้าแรงงานเวียดนามในสาขาการก่อสร้างและการประมงภายใต้
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กฎหมายต่าง ๆ ที่มีระหว่างกัน (เช่น ความตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 4) ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศและอนุภูมิภาค โดยเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการ
พัฒนาบริการเดินรถโดยสาธารณะ เส้นทางประเทศไทย – ลาว – เวียดนาม 5) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับ
ประชาชน เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของทั้งสองประเทศ 6) ความร่วมมือทาง
วิชาการ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือในการสอนภาษาไทยและเวียดนาม และ 7) การมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคโลก
เช่น ทั้งสองฝุายยินดีต่อการจัดทาแผนแม่บทกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS Master Plan) ซึ่งในการเยือนดังกล่าวคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจและความตกลง
ระหว่างกัน จานวน 6 ฉบับ เช่น บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามกับกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า โดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้
ฝ่ายเวียดนามได้เห็นชอบร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ด้วยแล้ว
แต่งตั้ง
15. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง
นายสาธิต มณีผาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดารง
ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นิติกรเชี่ยวชาญ) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารง
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการกระจายอานาจ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
17. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
2. นางไพรวรรณ พลวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
3. นายณรงค์ คงคา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
4. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
5. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
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ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทน
ตาแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
18. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้ดารงตาแหน่งครบวาระสองปี
แล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้
1.
นายปราโมทย์ ญาณทักษะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
2.
นายยุทธนา ภาสุรปัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์และดาเนินงานใน
องค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
3.
นายสมรัตน์ ยินดีพิธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อมและดาเนินงานในองค์การ
สาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4.
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย
5.
นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
6.
นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิง
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง
นายวิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตาแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป
20. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง
นายเหวียน หาย บั่ง (Mr. Nguyen Hai Bang) ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเหวียน
เติ๊ต ถั่ญ (Mr. Nguyen Tat Thanh) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
21. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจาประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง
นายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian) ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายหนิง ฟูุขุย
(Mr. Ning Fukui)
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
..................
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